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Våra EU-rådgivare ser till att din SAM-ansökan blir individuellt anpassad, optimerad och 
rätt ifylld. Naturligtvis lämnar vi också garanti på vårt arbete, det betyder att du kan 
känna dig trygg med att du får ut det stödbelopp som du har rätt till.

Här är ytterligare fem goda anledningar att låta 
oss göra din SAM-ansökan:
• Löpande personlig kontakt med uppdaterad rådgivare
• Utskrift av kartor och ansökan.
• Vi har en egen stödrättsmäklare som hjälper dig med köp och 

försäljning av stödrätter.
• Hjälp med myndighetskontakter, eko-certifiering m.m.
• Garanti och försäkring för korrekt ifylld ansökan samt ändringar

Sista ansökningsdag är torsdag den 11 april

Vi kan varken lova regn eller sol – men 
en riktig bra SAM-ansökan kan vi lova.

Ulla Aava, Haparanda ............................................... 070-341 29 50
Arne Lindkvist, Kalix ..................................................... 0923-121 82
Maria Lundbäck, Kalix | Luleå .................................. 070-108 07 48
Kristina Sigfridsson, Luleå | Boden (Vår stödrättsmäklare som hjälper 
dig med köp och försäljning av stödrätter) ................... 073-050 89 25
Federico Cuellar, Luleå | Öjebyn ............................... 073-151 40 68
Sara Byström, Öjebyn | Luleå .................................. 070-107 66 87
Benjamin Bollhöner, Umeå | Skellefteå..................... 070-101 56 50

Ring och boka tid nu!

Under- eller 
överskott av 
stödrätter?

Vi förmedlar när du vill köpa eller sälja!
Kontakta Kristina Sigfridsson, 073-050 89 25
kristina.sigfridsson@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet Juridik 
AB är en nystartad juridisk byrå 
som ägs av alla landets 17 Hus-
hållningssällskap. Bolaget be-
står av erfarna jurister som har 
en bakgrund inom de juridiska 
områden som en landsbygdsfö-
retagare behöver. De juridiska 
tjänsterna är ett komplement 
till annan rådgivning som Hus-
hållningssällskapet bedriver för 
kunderna skall få bästa möjliga 
råd ur ett helhetsperspektiv.

Inom bolaget erbjuder man 
i dagsläget tjänster inom 

Juridik bygger på förtroende. Det skapas genom 
oberoende råd och bra relationer. Hushållningssällskapet 
Juridik AB är din nya gröna juristpartner med specialister 
på juridik inom skog- och lantbruksföretag.

arrende/fastighetsrätt, mark 
och miljöjuridik, affärsjuridik, 
generationsskifte, familjerätt 
och förvaltningsrätt (myndig-
hetsjuridik).

Tjänsterna kommer efterhand 
utvecklas efter hur behovet ser 
ut och fler specialister knyts till 
när det behövs. 

KONTAKT
Carl-Axel Persson 
0768-99 24 53
carl-axel.persson@
hushallningssallskapet.se

Här är din 
nya gröna
juristpartner
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Sortförslag för grönsaksodlingi norra Sverige

Lista: sorterna 
du ska välja för 
odling i norr
Odlingssäsongen är i antågande! På 
hushallningssallskapet.se kan du 
ladda ned vår uppdaterade lista med 
grönsakssorterna som passar bra att 
odla i norr. I listan finns tips på olika 
sorter av broccoli, kål, morötter, lök 
och mycket annat.



Vi värnar om dina personuppgifter i enlighet med General Data Protection Regulation (GDPR).

Om du vill avanmäla dig från detta utskick kontakta infonord@hushallningssallskapet.se

Aktuella utvecklingsprojekt

ULLiHOP - ett samarbetsprojekt 
med syfte att skapa nya jobb 
genom att öka användningen av 
lokal ull.

Norrbottnisk Mat - med 
siktet inställt på att skapa nya 
jobb genom att utveckla och 
stärka det unika i norrbottnisk 
livsmedelsproduktion.

Diversifiering och utveckling
av gårdsbutiker och förädling
med gården som bas – för 
dig som redan driver eller har 
planer på att starta en gårdsbutik 
eller gårdsbaserad förädling av 
livsmedel.

Lönsam renskötsel - ett 
projekt där de övergripande 
målen syftar till att renskötarna 
och renskötarföretagen ska 
öka den del av försörjningen 
som kommer från renskötsel, 
vilket fordrar ökad lönsamhet i 
branschen.

Lantraser – från hage till 
mage – Projektet syftar till att 
fler ska få upp ögonen för lant-
rasernas höga kvalité på både 
kött och mjölk, och täcker hela 
kedjan från bevarandearbete, 
avel och skötsel till förädling, 
marknadsföring och försäljning.

Arctic Maritime Fish Farm 
- Projektet syftar till att skapa 
förutsättningar för etablering av 
landbaserade matfiskodlingar. 

Lapland Culinary Region - 
Vi jobbar med maten och livs-
medlet i detta projekt som ägs 
av Vilhelmina kommun.

Läs mer om våra projekt på 
hemsidan. Där hittar du även 
fler nyheter, medlemsinfo och 
formulär för dig som inte ännu 
är medlem. Välkommen till 
2019 som en del i gott sällskap!
www.hushallningssallskapet.se

Telefon växel: 0920-244 180
www.facebook.com/hsbdac 

www.hushallningssallskapet.se

Din genväg till 
kurser, seminarier 
och utbildningar.

www.facebook.com/hsbdac

Välkommen att kontakta oss!

Som medlem stödjer du vårt arbete för att utveckla 
landsbygdens företag. Här är några exempel på 
utvecklingsprojekt som vi driver just nu. 

Benjamin förstärker 
kontoret i UmeåDags för bokslut och 

deklaration. Vi hjälper dig!
Med hjälp av våra ekonomer kan du koncentrera dig på det du 
är bäst på – din verksamhet. Resten sköter vi! 

Ring vår växel så kopplar vi dig till någon av våra kunniga 
rådgivare 0920-244 180

Hushållningssällskapet 
Årsmöte 2019
När? Lördagen den 27 april kl. 10:00
Var? Pite havsbad, Piteå

Anmälan: Senast 10 april till: veronica.landstrom@
hushallningssallskapet.se eller 0920-24 41 80.

Kostnadsfri trädgårds-
rådgivning via telefon
Trädgårdstelefon: 018-15 26 00 - Öppen från och med 1 april. 
Telefontider april-september: måndag-torsdag: kl. 9-12. 
Måndag och torsdag kl 18-20. OBS! Under juli endast måndag 
och torsdag kl. 18-20. Trädgårdsrådgivare från Norrbotten-
Västerbotten når du måndagar kl. 9-12 april till september.

Benjamin Bollhöner kom till 
Sverige från Tyskland för 12 år 
sedan för att doktorera i växt-
biologi vid Umeå universitet. 
De senaste fyra åren har han 
jobbat som stödsamordnare på 
Jordbruksverket i Jönköping, 
men kände att det var dags att 
byta inriktning.

– Jag ville jobba mer konkret 
med lantbrukarna, komma 
närmare branschen. 

Därför har han nu börjat job-
ba på Hushållningssällskapets 
kontor i Umeå, där han kommer 
att bli en resurs för – till att 
börja med – SAM-ansökningar. 
I längden räknar han med att 

kunna använda sin kompetens 
på fler områden.

– Hushållningssällskapet är 
bra, det känns som att man kan 
åstadkomma något konkret. 
Just nu är det mycket SAM-
ansökningar för mig, sen ska 
vi söka projekt, till exempel 
för att öka trädgårdsodlingen i 
Västerbotten.

Benjamin har ett brinnande 
intresse för grönsaksodling, vil-
ket medfört vissa problem i och 
med flytten tillbaka till Umeå.

– Det är ju bara hobbyodling 
jag håller på med, och än så 
länge har vi inte ens något 
land. Men vi letar efter ett.

Benjamin Bollhöner byter Jordbruks-
verket mot Hushållningssällskapet. 
”Jag ville komma närmare näringen”, 
säger Hushållningssällskapets nya rådgivare.


